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Inledning 
 

Sverige har inte varit i krig med ett annat land på över 200 år, rättare sagt sedan 1814. 

Något som nästan kan ses som unikt för ett land i Europa, där många av länderna har 

drabbats av yttre och inre konflikter (Brommesson, s. 34, 2007). Redan 1949 när den 

västliga alliansen NATO bildades så valde Sverige att stå vid sidan av, fast än 

grannländerna Norge och Danmark valt att ingå i samarbetet. Sverige följde länge efter 

det principen ”alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig” (Brommesson, s. 37, 

2007). Sverige hade valt en neutral linje, landet skulle avstå från utrikespolitiska eller 

militära bindningar, något som kunde undergräva trovärdigheten av en 

neutralitetspolitik. Sverige skulle inte kunna ingå i NATO då de hade behövt agera om 

en allierad befann sig i en krigssituation.  En viktig del i denna inställning var att den 

skulle vila på en bred partipolitisk enighet. Inställningen skulle vara folkligt förankrad. 

Sedan år 2002 så beskrivs Sveriges säkerhetspolitiska linje som alliansfri (Agrell, 2016).  

 

SOM-institutet (Samhälle opinion och medier) vid Göteborgs universitet har undersökt 

det svenska folkets inställning till NATO varje år sedan 1994. I undersökningen ”Svensk 

NATO-opinion i förändring” från 2014 av Ulf Bjereld kan man se enbart mellan åren 

2011–2013 att andelen som anser att det är ett dåligt förslag att Sverige går med i NATO 

minskat. 2011 var andelen negativa till medlemskap 44%, 2012 var andelen 45% medan 

andelen negativa 2013 uppgick till 34%. Fram till 2015 har institutet visat att 

motståndarna till Nato varit större än anhängarna. Men efter det har den svenska 

opinionen första gången skiftat (SOM 2015:292).  Med den här studien ämnar jag 

försöka ta reda på varför det för första gången skiftat. Varför har svensken för första 

gången sedan skapandet av NATO generellt ändrat åsikt om ett svenskt medlemskap? 

Det är relevant att undersöka denna fråga både med tanke på inom- och 

utomvetenskapliga skäl. Så vitt jag vet finns det ingen vetenskaplig studie på området 

där man på ett djupgående sätt undersöker anledningar till att det svenska folkets 

inställning till NATO har skiftat. Ämnet är även utomvetenskapligt relevant med tanke 

på att ett svenskt medlemskap i NATO är en mycket aktuell politisk fråga. Opinionen 

kan möjligen förklara den svenska utrikesdebatten och den utrikespolitiska utvecklingen 

över tid.  
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Det uppmärksammade sakförhållandet att svenskar har blivit mer positivt inställda till 

ett svenskt medlemskap kan för många te sig överraskande, särskilt när man tar hänsyn 

till den långa traditionen av alliansfrihet som har funnits i Sverige (Bjereld 2007). Men 

jag vill mena att Sveriges neutralitetspolitik alltid har varit en mycket jordnära politik. 

Enligt författaren Ulf Bjereld i boken Sverige i världen så har det funnits många 

situationer där Sverige kan ha agerat utanför sin påstådda neutralitet. Man kan redan här 

se den pragmatiska synen på neutraliteten, att med alla medel hålla Sverige utanför en 

väpnad konflikt (Brommesson, s. 35–37, 2007). Här bygger jag min hypotes på att det 

finns en möjlig förändring som kan ligga bakom varför svensken för första gången 

ändrat inställning gällande svenskt medlemskap i NATO. Närmare sagt att det kan 

handla om ett förändrat säkerhetsläge för Sverige i världen. Med förändrat säkerhetsläge 

menar jag en skillnad i upplevd trygghet, men även rapporter om ökad militär aktivitet 

från närliggande stater som kan påverka oss. Enligt en undersökning av MSB 

(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har svenskarnas intresse för frågor som 

rör samhällsskydd och försvar ökat under de senaste åren (MSB 2016: 21–22). Detta 

kan sannolikt bero på den rådande säkerhetsdebatten och utvecklingen i Ryssland, där 

landets fortsatta aggressivitet uppfattas som en källa till förhöjd osäkerhet. Men även ett 

antal andra faktorer kan ligga bakom ökad osäkerhet i Sverige. Jag har i min studie valt 

att lyfta tre olika anledningar som skulle kunna leda till ändrad åsikt gällande ett svenskt 

medlemskap i NATO. Av dessa är den jag nämnde tidigare, en ökad aggression från 

Ryssland i och med annekteringen av Krim, ett ökat terrorhot runt om i Europa och även 

i Sverige, men också övergången efter kalla kriget från en bipolär världsordning till en 

mer multipolär värld. Det finns inte längre två sidor som balanserar upp varandra. Vi 

har gått över till en mer politiskt instabil värld där många olika aktörer strider om en 

plats på den globala spelplanen. Med dessa utgångspunkter vill jag försöka ta reda på 

om dessa tre kan vara möjliga förklaringar till den ändrade uppfattningen om det 

säkerhetspolitiska läget i Sverige.  

 



 5 

 

 

Jag har i studien utgått från den pragmatiska bilden av svensk neutralitetspolitik. Vi har 

stått utanför konflikter för vår egen personliga säkerhet. Syftet med min studie har varit 

att försöka ta reda på varför vi efter alla dessa år av neutralitet ändrat folklig opinion. 

Studier har visat på att sedan 2015 har opinionen svängt för första gången gällande ett 

svenskt medlemskap i NATO. En debatt som kunnat följas under många år, både 

partipolitiskt och i media. Den utomvetenskapliga relevansen i studien bygger på att 

skapa sig en förståelse för att ta reda på bakomliggande orsaker till den förändrade 

opinionen. Jag har med hjälp av samtalsintervjuer ämnat ta reda på dessa förändringar 

med hjälp av frågeställningen:  

 

”Varför har den svenska opinionen gällande ett svenskt medlemskap i Nato förändrats 

under de senaste fem åren?” 

 

För att kunna svara på denna forskningsfråga så har jag använt mig av metoden 

kvalitativa intervjuer. Jag har intervjuat ett antal svenskar som under de senaste fem åren 

har ändrat sig i NATO-frågan med syfte att få reda på möjliga orsaker som har lett till 

deras attitydförändring och för att testa min hypotes att det kan ha handlat om en 

perception av ett förändrat säkerhetspolitiskt läge för Sverige i världen. Med detta menar 

jag hur respondenterna själva upplever en förändring i det säkerhetspolitiska läget. Detta 

för att kunna ta reda på bakomliggande orsaker till den upplevda förändringen. För att 

kunna besvara min forskningsfråga. 

Innan jag presenterar resultaten av min undersökning i resultatsavsnittet, kommer jag 

först kort redogöra för mina teoretiska utgångspunkter, samt beskriva mitt 

metodologiska tillvägagångssätt i de genomförda intervjuerna och operationalisera mitt 

centrala begrepp.   

 

Teoretiska utgångpunkter 
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Begreppet och teorin jag har valt att rikta in mig på i min studie är föreställningen av 

svensk alliansfrihet, eller så kallad neutralitetspolitik. Något som har präglat svensk 

utrikespolitik i många år. Som jag nämnt tidigare så har synen på neutralitet skiftat 

beroende på hur det världspolitiska läget sett ut. Utgångspunkten i min studie har varit 

uppfattningen om den svenska neutralitetspolitiken som pragmatisk, som bland annat 

författaren Ulf Bjereld pratar om.  

 

Det var först efter det andra världskriget som den svenska neutralitetspolitiken blev en 

aktiv del av vår utrikespolitik. Att det fanns någon typ av osäker uppfattning om 

säkerhetsläget är tydligt då vi fram till slutet på 1960-talet baserade neutralitetspolitiken 

på ”ett starkt försvar” (Brommesson, s. 37, 2007). Det som åsyftas här är att man med 

egna medel kan stå neutralt, om kriget skulle komma. Då vi inte stod i någon direkt 

allians, resulterade detta i att vi under en krigssituation behöll vår handlingsfrihet. Under 

kalla kriget slöt alla partier upp bakom den neutrala linjen och opinionsundersökningar 

kunde visa på att inställningen även var starkt folkligt förankrad (Brommesson, s. 39, 

2007). Även om vi fortfarande var ekonomiskt beroende av de västliga staterna, såsom 

USA försökte Sverige hantera detta behov genom att vara så självförsörjande som 

möjligt. Exempelvis subventionerades det svenska jordbruket kraftigt, detta för att i en 

krigssituation kunna vara självförsörjande på livsmedel (Brommesson, s. 39, 2007). 

 

För att inte helt stå utanför den internationella politiska scenen valde Sverige att gå med 

i det nybildade FN (Förenta Nationerna). Något som utifrån ett neutralitetsperspektiv 

kunde ses som kontroversiellt då det innebar att man i krigssituation försvarade andra 

medlemmar. Men detta var välgenomtänkt från svenskt håll. Makten i FN var centrerad 

till säkerhetsrådet. Rådet bestod under den tiden av länderna: USA, Sovjetunionen, 

Kina, Storbritannien och Frankrike. Medlemmarna av säkerhetsrådet hade alla vetorätt 

i beslutsfattandet, vilket från svenskt håll sågs som en trygghet. För om dessa stormakter 

beslutade om bindande sanktioner, betydde det att besluten inte kunde ses som särskilt 

kontroversiella, oavsett hur Sverige ställde sig till beslutet (Brommesson, s. 39-40, 

2007). 
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Under början på det kalla kriget följdes något som skulle komma att kallas Undénlinjen. 

Vi försökte internationellt hålla en låg profil samtidigt som vi skulle hålla goda 

relationer med både öst och väst (Brommesson, s. 40, 2007). Detta var något som 

förändrades under början av 1960-talet. Politiken som fördes under den tiden och fram 

till kalla krigets slut brukar kallas för Palmelinjen eller den aktiva utrikespolitiken. Vi 

började för första gången särskilja oss från andra västliga stater. Vi började aktivt 

kritisera både öst och väst, samtidigt som vi började engagera oss i tredje världen. 

Sverige tog profilen som medlare och brobyggare i olika internationella förhandlingar 

och konflikter (Brommesson, s. 42, 2007). Fördömandet mot konflikter såsom det 

amerikanska kriget i Vietnam, men även kritik mot sovjetiska interventioner i 

exempelvis Afghanistan gav upphov till uttrycket om att Sverige var en ”moralisk 

stormakt” (Brommesson, s. 42–43, 2007). Denna inställning gjorde ibland att man från 

svenskt håll hamnade i svåra situationer med västmakterna, däribland USA.  

 

Men även om man fördömde USA offentligt pågick det dolda förhandlingar länderna 

emellan. Utöver underrättelseutbyte så byggde vi i Sverige även ut start- och 

landningsbanorna, detta för att underlätta för NATO:s flygplan att lyfta och landa. Syftet 

med detta att om neutralitetspolitiken skulle misslyckas satt man på en reservplan som 

kunde säkra svensk suveränitet (Brommesson, s. 44, 2007).  

 

Vidare under diskussionen av en nordlig allians myntades något som kallades för den 

”nordiska balansen”. Länderna Danmark och Norge var positivt inställda till det militära 

samarbetet NATO. Medan Finland, som på grund av att ha deltagit i krig på Tysklands 

sida var tvungna att ingå i VSB-pakten (Vänskap, Samarbete, Bistånd). Detta gjorde att 

de var nödgade att överlägga med dåvarande Sovjetunionen om annalkande hot och 

allianser. Det ledde då såklart till att Sverige fick stå mitt emellan och skapa balans, som 

en vågmästare (Brommesson, s. 40–41, 2007). Så hur ska man tolka detta? Sverige står 

neutralt och agerar neutralt men ser även till att alltid kunna behålla handlingsfrihet 

(Brommesson, s. 45, 2007). Beslut verkar ha fattats för att kunna vara en aktör i fred, 

men neutral i krig. Vi börjar tydligt se den pragmatiska sidan av den svenska 
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utrikespolitiken. Sverige vill inte hamna i onåd med likasinnade västliga stater, men 

samtidigt inte stänga dörren för ett östligt block.  

 

 Operationalisering 
 

Baserad på Ulf Bjerelds förklaring att Sveriges neutralitetspolitik alltid har varit en 

mycket pragmatisk politik har jag formulerat en hypotes att det är det förändrade 

säkerhetspolitiska läget för Sverige i världen som skulle ha lett till att svensken för första 

gången ändrat inställning gällande svenskt medlemskap i NATO. ”Det förändrade 

säkerhetspolitiska läge för Sverige i världen” är alltså ett centralt begrepp i min 

undersökning och behöver därför operationaliseras. Baserad på tidigare forskning kunde 

jag utröna tre tendenser som karaktäriserar det förändrade säkerhetspolitiska läget för 

Sverige i världen idag. De tre tendenserna skulle alltså kunna vara tre orsaker till varför 

svenskar ändrat sig i frågan om ett svenskt medlemskap i NATO. Därför kommer det i 

efterföljande avsnitt presenteras olika möjliga förklaringar till varför svensken kan ha 

ändrat åsikt.  

 

Bipolär världsordning 
 

Vid andra världskrigets slut stod USA och de allierade som slutliga vinnare. USA hade 

bevisat för världen att de hade utvecklat det mest effektiva vapnet någonsin, 

atombomben. Men det var inte enbart detta som utmärkte USA. Medan länderna i 

Europa stod utmärglade ekonomiskt med sönderbombade städer så hade USA en stark 

ekonomi. 

 

Efter kriget stod det klart att ett bipolärt världssystem hade skapats. De allierade i väst 

och det kommunistiska blocket i öst. Ett bipolärt (se: fig. 1) världssystem består av två 

större aktörer som styr den politiska scenen. Mindre länder ansluter sig sedan till de två 

olika sidorna och det skapas en maktbalans (Gustavsson & Tallberg, s. 37, 2016). 
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fig. 1    fig. 2 

 

 

 

Berlinmurens fall 1989 var startskottet för en demokratiseringsprocess i det forna 

östblocket. De flesta forskarna är ense om att världsordningen kastades om efter 

Sovjetunionens fall. Enligt författarna Gustavsson & Tallberg (2016) gick vi från ett 

bipolärt världsordningssystem till ett multipolärt system (se: fig. 2) med en rad nya stater 

som konkurrerade på den nya världsarenan (Gustavsson & Tallberg, s.37, 2016).  

Författarna Gustavsson & Tallberg (2016) menar att NATO hamnade, efter murens fall 

1989, i en form av identitetskris (Gustavsson & Tallberg, s. 46, 2016). Samarbetet hade 

startat efter hotet från öst. Men hoten fanns inte längre kvar på samma sätt.  

Under nittiotalets början utvecklas NATO, från att enbart vara ett militärt samarbete till 

att även bli ett politiskt. Detta skedde under ledning av USA, i november 1991 bildas 

NACC, North Atlantic Corporation Council. Detta var första steget i NATO:s politiska 

riktning. Detta beslut resulterade i att USA kunde involvera sig i de större politiska 

processerna i Europa (Holm, 2000). Med detta sagt så kunde de ta kommando på den 

världspolitiska scenen. I samband med detta så bildades den militära alliansen NATO. 

Målet med dessa allianser var att inte upprepa tidigare misstag. De demokratiserade 

nationernas ekonomi och politik skulle införlivas i varandra för att i största möjliga mån 

göra det omöjligt att aktivt föra krig mot varandra. Något man hade lärt sig ifrån det 

första världskriget (Gustavsson & Tallberg, s. 38, 2016). Målet var inte längre att 

bibehålla en maktbalans, utan snarare utvecklas till att gå emot internationella insatser.  

 

Från svenskt håll hade diskussionerna om försvarets urholkning och försvarets förmåga 

på papper kontra förmåga i praktiken diskuterats i vad som ändå hade uppfattats som en 
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stabil bipolär säkerhetspolitisk ordning i Europa under 1980-talet. Men man ansåg ändå 

att det nordiska områdets läge var mer utsatt nu än under de föregående 25 åren (Agrell, 

2016). Man beslutade från försvarets sida att planera under lång sikt. Försvaret skulle 

inte utvecklas för nuvarande situationer, utan snarare planeras långsiktigt. Vi skulle 

fortfarande, likt under andra världskriget hålla oss utanför blocken. Detta enligt som 

tidigare uttalat alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig. Vi skulle bibehålla ett 

med våra mått mätt starkt försvar och förlita oss på värnkraft (värnplikt och frivilliga 

insatser) (Agrell, 2016). Sverige var fortfarande under föreställningen att vi inte skulle 

vara beroende av hjälp från utlandet, då detta kunde skada vår handlingsfrihet. Detta 

sågs som förutsättningar för den svenska utrikespolitiken (Agrell, 2016). Efter murens 

fall omformulerades den svenska neutralitetspolitiken. Formell neutralitet sågs inte 

längre som det bästa sättet att försvara svenska politiska intressen. Istället valde man att 

formulera sig som så att Sverige skulle ha handlingsfrihet i krigssituationer. Vilket 

betyder att vi fortfarande stod utanför militära allianser. Den största förändringen efter 

kalla kriget var att vi från svenskt håll gick med i den europeiska unionen. Det innebar 

inga militära förpliktelser, men att en gemensam utrikespolitik skulle samordnas. 

Sverige väljer idag istället att inifrån försöka påverka EU:s gemensamma utrikespolitik 

(Brommesson, s. 44–47, 2007).  Men enligt författaren Ulf Bjereld i artikeln ”svensk 

NATO-opinion i förändring?” Så kan han utläsa av studien att det finns ett opinionsstöd 

i Sverige för att förstärka territorialförsvaret samt återinföra den allmänna värnplikten. 

 

Transnationell terrorism 
 

Terrorismen som i slutet på 60-talet blivit mer transnationell på grund av den stora 

globaliseringen i världen tenderar att i större utsträckning skapa medial uppmärksamhet 

istället för att nödvändigtvis skörda så många offer som möjligt (Wilkinson, 2006). 

Något som man började ifrågasätta i början på 90-talet, samt kunde konstatera var sant 

efter terrordåden den elfte september i New York när två passagerarflygplan kraschade 

i WTC (Gustavsson & Tallberg, s.387, 2016). Den nya terrorismen är enligt författarna 

en produkt av de nya globaliseringsprocesserna. Denna attack, men även andra attacker 

till exempel Madrid i mars 2004 och London i juli 2005 gjorde allmänheten, politikerna 
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och forskarna mer uppmärksammade på fenomenet ”Transnationell terrorism”. Det 

tvingade politiker och forskare att tänka om.  

 

Terrorismen var inte längre enbart centrerad till att bestå av etno-

nationalistisk/separatistisk terrorism. Något som under lång tid använts av grupperingar 

såsom ETA, IRA, PLO och PKK. Terrorismen i detta fall används för att skapa eller 

frigöra en ockuperad stat för sin etniska eller nationella grupp. Här används terrorismen 

för att uppmärksamma frågor och skapa medial opinion och uppståndelse. Detta för att 

tvinga aktörerna (ockupanterna) att hantera frågor som de vanligtvis inte skulle 

diskutera. Men den transnationella terrorismen var något helt annat och något nytt 

(Gustavsson & Tallberg, s. 382, 2016). Definitionen av transnationell terrorism är när 

terrorister agerar i flera delar av världen, att ett dåd, fordonskapning, bombning eller 

mord sker i ett annat land (Gustavsson & Tallberg, s.382–383, 2016).  

 

Terrorism är enligt författarna att med våldsamma medel förändra politik eller liknande 

och instifta rädsla hos en befolkning. Sätta press på politiker osv. Främst politiska, 

religiösa eller ideologiska motiv (Gustavsson & Tallberg, 2016). Författaren (Paul 

Wilkinson, 2006) skriver i sin bok Terrorism versus democracy att det finns ett antal 

kriterier som måste uppnås för att särskilja det från andra typer av våld och konflikter. 

Han skriver att dessa är: 

• Att det är uppsåtligt och utformat för att skapa ett klimat av rädsla. 

• Att det är riktat mot ett bredare mål än de omedelbara offren. 

• Att det i sig innebär attacker på slumpmässiga eller symboliska mål, inkluderat 

civila.  

• Att det anses vara av samhället där det inträffar något utöver det normala, vilket 

betyder att det bryter normer som styr dispyter, protester och oliktänkande. 

• Att det är primärt använt, men inte uteslutande för att påverka det politiska 

beteendet hos regeringar, samhällen eller specifika sociala grupper.  

 

Författarna (Gustavsson & Tallberg, 2016) skriver att det finns en rad tänkbara sätt på 

vilka Sverige skulle kunna drabbas av transnationell terrorism. Indirekt, såsom 
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utländska mål på svensk mark, svenska intressen utomlands, samt vid association med 

tänkbara allianser och samarbeten till exempel EU. (Sverige är en del av en större aktör) 

(Gustavsson & Tallberg, s.382, 2016). Men även direkt, självmordsbombaren Taimour 

Abdulwahab, de två som dömdes i svensk domstol för att ha arrangerat terrordåd samt 

det tragiska attentatet som inträffade på Drottninggatan i Stockholm fredagen den sjunde 

april 2017. Något som konstaterats av ett flertal författare är att den ”nya” terrorismen, 

den transnationella är våldsammare och mer grandios än tidigare. Detta kan särskilt 

hittas i den religiösa terrorismen. Grupper likt al-Qaida är övertygade att de kommer 

lyckas för att de har Allah på sin sida (Wilkinson, 2006).  

 

 

 

 

Den aggressiva ryska utrikespolitiken 
 

Den av Ryssland förda utrikespolitik som startat i slutet av 90-talet kan från västligt håll 

uppfattas som något aggressiv. I mars 1999 genomfördes en av de största 

militärövningar sedan Sovjetunionens kollaps. Övningen var omfattande och 

inkluderade 12 000 man och 100 flygplan. Övningen var tydligt influerad av 

utvidgningen av NATO då man under övningen simulerade att ”vissa grannar” ansågs 

göra anspråk på ryska territorier. Detta med stöd från ett ”mäktigt militärblock” (Agrell, 

s. 218–219, 2016). Redan i juni 1999 genomfördes ytterligare en övning, denna ännu 

större än den föregående. Fientliga länder förberedde angrepp mot en av Rysslands 

allierade, möjligen även mot Ryssland. Ryssland kunde skönja två oförenligheter, dels 

att vi rört oss mot en multipolär världsordning, samtidigt som USA strävade efter 

dominans och vara lösningen på världens problem (Agrell, s. 219, 2016). Uppföljningen 

till detta var under hösten 1999 då ett antal mystiska bombattentat härjade landets större 

städer. Det var efter detta Ryssland beslöt sig för att inleda en enligt dem kallad ”anti-

terroristoperation” mot Tjetjenien.  Under slutet av året hade man lyckats, stadsdel för 

stadsdel, ta kontroll över huvudstaden Grozny. Efter att president Vladimir Putin 

kommit till makten i Ryssland började han ingripa mot de oligarker som tagit till vara 

på det kaos som brutit ut under Jeltsineran. De hade lyckats komma över ofantliga 
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resurser, något som Putin lyckades bromsa upp och något som från västligt håll ansågs 

som positivt.  

 

Från svenskt håll började man oroa sig över utvecklingen av vad som skulle kallas Nord 

Stream, en gasledning som skulle gå längs Östersjöns botten. Det stod senare klart att 

det var ett Ryskt-tyskt samarbete och att det var den ryska staten som via energiföretaget 

Gazprom stått bakom projektet. Från svenskt regeringshåll började man oroa sig då 

Gazprom, indirekt Ryssland, ville uppföra inspektionsplattformar kring den svenska 

ekonomiska zonen i Östersjön. Plattformar som skulle inhysa sensorer för möjlig militär 

spaning (Agrell, s. 220–221, 2016).  

 

 

 

Man skulle kunna påstå att den aggressiva ryska utrikespolitiken nådde sin kulmen i vad 

vi idag kallar Krim-krisen. Efter revolutionen Euromajdan i Ukraina tvingades den 

sittande ukrainska presidenten Viktor Janukovitj från makten och i exil. Enligt 

författaren Steven Rosefielde så tolkade Vladimir Putin händelsen som en oacceptabel 

komplott orkestrerad av väst för att uppsluka Ukraina i den västliga sfären av inflytande 

och han hämnades omedelbart. Rosefielde uttrycker sig djupare med att Rysslands 

agerande handlar om att Putin förkastar idén om att Ryssland skulle kopiera och 

underkasta sig västlig globalisering (Rosefielde, 2017). Krim är inte slutmålet utan 

snarare ett sätt för Putin att ytterligare repellera väst bort från Krim, Ukraina och andra 

omstridda territorier (Rosefielde, 2017). Forskare misstänker att själva annekteringen 

kan vara första fasen i Putins återtagande av postkommunistiska geostrategiska förluster 

samt minska NATO:s östliga frammarsch (Rosefielde, 2017).  

 

När den ukrainska presidenten gått i exil röstades det om självständighet på Krim. Den 

16 mars 2014 röstade den krimska väljarkåren och befolkningen i Sevastopol, 97 

respektive 96% röstade för en självständighet. Detta gav Moskva ett sken av legitimitet, 

Krims parlament utropade självständighet och den 18 mars 2014 upptogs Krim i den 

ryska federationen (Rosefielde, 2017).  
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Annekteringen av Krim har kallats ogiltig av både väst, Ukraina och FN. Men Putin 

sitter i en position där han anser att annekteringen är legitim och att Krim ska tillhöra 

Ryssland. Han är också medveten om att varken Ukraina eller NATO har militära medel 

att återställa Krim till Ukraina. Detta är enligt (Rosefielde, 2017) Putins öppningsrunda 

av vad som verkar vara hans restaureringskampanj av stormakten Ryssland.  

Ytterligare menar Rosefielde att Ryssland (Putin) anser att Väst måste respektera 

Rysslands jag citerar ”imperial spheres of influence”.  

 

Från svenskt håll var det redan i maj 2014 planerat att försvarsberedningen skulle 

presenterat underlag för försvarsorganisationens fortsatta utformning. Något som man 

beslutade att skjuta på efter händelserna kring Ukraina och Krim. Denna uppdaterade 

omvärldsanalys gällde främst Rysslands agerande, Ukrainakrisen och hur detta skulle 

påverka det svenska närområdet (Agrell, s. 227, 2016). Detta var något som oroade 

försvarsledningen då man insåg att aggression hade ändrat Europas gränser. Man såg nu 

på Ryssland på ett helt annat sätt då man att drog slutsatsen att närheten till aggression 

var närmare än vad man kunnat befara. Uppfattningen fanns att man från ryskt håll hade 

en ambition att upprätta en ny stormakt. (Agrell, s. 228–229, 2016). Man hade från 

svenskt håll uppfattningen att ett angreppshot aldrig kunde uteslutas då hoten uppfattats 

som ökade i vårt närområde.  Försvarsledningen konstaterade och jag citerar: 

”Rysslands aggression mot Ukraina innebär att risken för dessa ha ökat, även i vårt 

närområde” (Agrell, s. 229, 2016). Hela den säkerhetspolitiska analysen omtolkades och 

förstärktes från regeringshåll.  Även efter regeringsskiftet så bibehöll man samma 

ståndpunkt gällande det nya hotet från öst. Författaren Agrell skriver och jag citerar: 

”Det paradigmskifte som styrt svensk försvars- och säkerhetspolitisk sedan början av 

2000-talet hade därmed officiellt dödförklarats och en ny okänd tideräkning börjat”. 

Detta efter att Sverige från regeringshåll uttalat sig om att vi nu står inför den största 

utmaningen mot europeisk säkerhet sedan ett kvarts sekel tillbaka (Agrell, s. 230, 2017).  

 

Metod  
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I detta avsnitt i studien kommer jag att presentera de val av metod som gjorts. Delarna 

som redovisas i metodavsnittet är en beskrivning av datainsamlingen, sedan kommer 

urvalet att presenteras och hur studien har genomförts. Metoden jag har valt att använda 

mig av är kvalitativa intervjuer, det vill säga djupgående samtalsintervjuer med utvalda 

personer som svarat positivt på den utskickade enkäten. Dessa personer har jag kommit 

i kontakt med via mitt privata nätverk. Jag redovisar även hur jag har behandlat 

materialet, hur materialet har bearbetats och analyserats. Samt validiteten och 

reliabiliteten i studien.  

 

Metod för datainsamling  
 

För att kunna få svar på min frågeställning har jag valt att använda mig av kvalitativa 

samtalsintervjuer. Ett alternativ hade kunnat vara enkätundersökningar, där man skulle 

ha kunnat undvika vissa felaktigheter, såsom ”intervjuareffekten”. Det vill säga att 

respondenten svarar på ett sätt som man tror att intervjuaren förväntar sig.  Men enkäter 

i regel har större bortfall än samtalsintervjuer (Teorell & Svensson, s.89f, 2016). En 

styrka som finns hos samtalsintervjuer är att de ger goda chanser att registrera oväntade 

svar, samt ger möjlighet till uppföljning (Esaiasson, 2016, s. 251). Poängen med dessa 

uppföljningar är att efter ett flertal genomförda intervjuer så kan man förhoppningsvis 

börja skönja mönster i respondenternas svar (Esaiasson, 2016, s. 251).  Detta för att 

tydligare kunna nå en tillförlitlig slutsats. Jag vill förtydliga att det inte är frekvens som 

studien är ute efter, snarare om det finns en konsensus mellan respondenterna som är 

intressant för slutsats och resultat. Studien har som sagt ett syfte, och det är att på ett 

tillförlitligt sätt ta reda på ett varför och en upplevd förändring i inställning. Eftersom 

studien till stor del tillhör ett outforskat fält, och det inte finns särskilt mycket litteratur 

inom området ansåg jag att metoden kvalitativa samtalsintervjuer är passande. Men även 

att jag är intresserad av att fånga hur intervjupersonerna själva uppfattar världen, och i 

detta fall det förändrade säkerhetsläget (Esaiasson, 2016, s. 252-253).  En kvalitativ 

undersökning med samtalsintervjuer som metod ställer höga krav på forskaren som 

genomför studien. Detta avser både genomförandet och analysen. Just för att studien 

bygger på att fånga upp respondenternas subjektiva värderingar så är samtalsintervjuer 
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ett passande val av metod, något som enkätundersökningar saknar (Teorell & Svensson, 

s.89f, 2016).  

 

Urval 
 

För att studien skulle vara genomförbar var avgränsningar en nödvändighet och för att 

kunna få ett första urval så utformades en svarsenkät (se: Bilaga 1). Denna skickades till 

potentiella respondenter. Enkäten var utformad så att man på ett enkelt sätt skulle kunna 

fånga upp om en potentiell respondent ändrat åsikt gällande ett svenskt Nato-

medlemskap. Dessa var främst personer i mitt personliga nätverk. Jag startade med 

familj och vänner och arbetade mig utåt. Efter att jag fångat upp potentiella kandidater 

till studien så påbörjades urvalet. Respondenterna har valts ut för att få en så pass stor 

bredd som möjligt. Både i ålder, utbildning och intresse. För att kunna undvika 

systematiska fel så har medelåldern hos respondenterna varit tvungen att tas i beaktande, 

detta då frågan handlar om en förändring i attityd under en längre tid. Därför har studien 

gynnats av respondenter som har uppnått en viss ålder. Jag har även varit tvungen att 

försöka avgränsa antalet respondenter. Min initiala tanke var att intervjua mellan 4–6 

personer, men målet var att uppnå teoretisk mättnad. Något jag ansåg mig göra efter fem 

genomförda samtalsintervjuer. (Esaiasson, 2016, s. 259). Ytterligare har jag undvikit att 

fastna vid så kallade ”subjektiva experter”. Detta då syftet med studien har varit att 

försöka fånga ”vanliga” svenska medborgares förändrade inställning (Esaiasson, 2016, 

s. 259). 

 

 

 

Förberedelser och utförande  

  
Enligt författarna till boken Metodpraktikan (2016) så är förberedelserna och 

planeringen en viktig del av samtalsintervjuerna. Som jag har presenterat tidigare i min 

studie så har jag inför studien satt mig in i olika möjliga förklaringar till varför svenskar 

har närmat sig ett möjligt Nato-medlemskap. Den tidigare forskningen bygger på svensk 

neutralitetspolitik, NATO, Rysslands aggressiva utrikespolitik samt transnationell 
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terrorism. Detta för att skapa mig en referenspunkt av bedömningen av mina 

intervjusvar (Esaiasson, 2016). I de genomförda intervjuerna har samtliga respondenter 

blivit tydligt informerade om att svaren kommer att vara anonyma, men publiceras och 

användas i studien. Vidare så har intervjuer genomförts av fem respondenter som jag 

har valt att hålla anonyma. Intervjuerna har alla följt en intervjuguide med samma frågor 

för alla (se: Bilaga 2), men passande följdfrågor kan ha ställts för att hålla samtalet 

flytande. Intervjuerna har gjorts antingen på plats eller i ett fall per telefon. Alla 

intervjuer har spelats in, transkriberats, renskrivits och godkänts av respondenterna.  

Syftet med intervjuer är att kunna fånga ett Varför. Jag ville med samtalsintervjuerna ta 

reda på varför respondenterna har ändrat åsikt och varför de ställer sig positiva gentemot 

ett svenskt medlemskap i NATO. Efter att intervjuerna transkriberats så har de 

presenterats i mitt resultat och slutsatsdel i studien. Eftersom jag läst mig in på ämnet så 

har det dykt upp ett antal idéer om vad mitt ”varför” handlar om. Men detta är något jag 

varit mycket noga med att inte antyda till mina intervjupersoner. Jag har försökt att 

snarare ställa öppna frågor och låta respondenten föra sin talan för att kunna få ett så 

dynamiskt och naturligt samtal som möjligt. Det vill säga, jag har låtit respondenten tala 

för sig själv, detta för att jag som intervjuledare ska ha minimal påverkan av resultatet 

från mina intervjuer. I intervjuguiden så har jag försökt att skapa en relation med 

respondenten, detta för att skapa en trygg miljö. Jag startade med att låta respondenten 

berätta lite om sig själv och dess bakgrund. Så kallade uppvärmningsfrågor (Esaiasson, 

2016, s. 265-267). För att sedan på att naturligt sätt kunna gå vidare till de mer generella 

frågorna om NATO. Efter detta har frågan om ”Varför” ställts. Om respondenten inte 

har förklarat sin ståndpunkt har relevanta frågor fått bli så kallade uppföljningsfrågor. 

Här har det ibland krävts en viss typ av flexibilitet, då respondenten inte alltid följt 

ordningen i min intervjuguide. Har respondenten varit inne på många olika delar av min 

tidigare forskning så har jag varit tvungen att försöka låta respondenten precisera sig 

vad denne ansett vara den stora orsaken till en förändrad attityd. Intervjuguidens frågor 

är formade som en tratt där de första generella frågorna sedan kokats ned för att i 

slutänden vara tillräckligt specifika för att kunna få relevanta och tillförlitliga svar.  
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Resultat 
 

I detta avsnitt kommer jag att redovisa det empiriska materialet, detta i förhållande till 

teorierna jag baserat studien på. För att lättare kunna få en överblick av mina 

respondenters svar och skilja mina teorier åt så har jag valt att skapa tre olika kategorier 

baserade på mina teorier. Sedan försöka para ihop dessa med min tidigare forskning och 

teori. Alla respondenter besitter inte samma kunskapsnivå, men alla svarade ja på frågan 

om de är politiskt intresserade. Även alla förklarade att de så gott det går försöker hänga 

med i världshändelser och ta del av relevanta nyhetskällor för att på ett tillförlitligt sätt 

få information.  

 

 

 

 

 

 

Tankar om Ryssland 
 

Jag har i min studie valt att inkludera Ryssland som en möjlig faktor till varför man ser 

ett förändrat säkerhetsläge i världen. Som det är beskrivet i min tidigare forskning så 

har jag ansett att det till stor del blev konkretiserat vid den ryska annekteringen av Krim-

halvön, för att ett demokratiskt land valde att helt sonika överträda landsgränser och 

med militära medel anskaffa sig territorium.  Något jag kunde märka under flertalet av 

mina intervjuer var att respondenterna tidigt uttryckte sig skeptiska till Ryssland. 

Respondent 1 säger tidigt i intervjun på frågan om det förändrade säkerhetsläget att:  

 

”Ja det tycker jag, jag tycker att det har blivit mycket mer anspänt. Senaste tiden direkta hot, 

Nordkorea, USA och Ryssland.” – Respondent 1 

 

Respondent 1 menar på att hoten inte behöver vara specifika från just ett hål, utan 

snarare kombinationen av ett flertal stater. Respondenten utvecklar sin tankegång vid 

frågan om det största hotet mot Sverige:   
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”Ja, alltså det är också lite intressant. För ett år sedan hade jag sagt att det är hotet från öst. 

Med tanke på Putin och hans uttalanden. Fast nu tänker jag att, jag vet i katten vad det blir av 

med vår vän Trump. I och med att han är helt oberäknelig” – Respondent 1 

 

Respondenten är av uppfattningen om att Putin har setts som det största enskilda hotet 

fram till att Donald Trump blev vald till president i USA. Respondenten menar att denne 

upplever det som osäkert, detta då dessa i kombination kan skapa oerhörd osäkerhet. 

Respondenten väljer att på frågan om en utlösande faktor som ledde till att respondenten 

såg Ryssland som ett reellt hot svara Krim, men även hur Ryssland såg på Baltikum.  

 

”Krim var ju en gammal hävd, mycket ryssar som bodde där. Sen är det intressant hur man 

tänker kring Baltikum. Att man då kan tycka att det ska tillhöra Ryssland. För att de anser att 

det var något som togs ifrån dem.” – Respondent 1 

 

Det respondenten menar i detta uttalande är om Ryssland kan vara intresserade och 

benägna att återta något de ansett vara deras. Slutar det vid i Krim, eller vilka andra 

historiska territorier är ”gammal hävd”? 

 

Vid samtal med respondent 2 så förklarar denne vid frågan om varför det skett en 

förändring i sin åsikt kring NATO att  

 

”Ja, jag tycker att världen har polariserats så pass mycket. För några år sedan var det ju inget 

direkt hot mot Sverige. Det hotet har stärkts.” – Respondent 2 

 

När samtalet kommer in på potentiella hot mot Sverige så berättar respondenten att 

 

”Österifrån, jag ser kanske inte direkt Sverige. Men våra grannländer. Finland, som är vår 

bundsförvant, även Estland, Lettland och Litauen” – Respondent 2 

 

Respondent 2 menar i viss utsträckning att det kanske inte är ett direkt hot mot Sverige, 

och att Sverige själva inte har tillgång till ett eget försvar. Men att på grund av att 
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grannländerna är hotade så är Sverige indirekt hotat. Respondent 2 pratar om att 

hotbilden försvann efter murens fall, men att den idag är tillbaka.  

 

”Men sen, jag tror att hotet kommer direkt från Ryssland. I och med at muren föll 1989 då var 

jag med och såg det. Då försvann hotet, men nu är det tillbaka.” – Respondent 2 

 

Vid vidare tankar kring Rysslands agerande kring Krim och fortsatta risker för Sverige 

säger Respondent 2 att: 

 

”Jo, kanske Sverige på sikt, det finns gasledningar som kan vara värda att beskydda. Visby kan 

vara det första potentiella hotet. Ryssland kanske måste försvara sina intressen” – Respondent 

2 

 

Respondenten fortsätter: 

 

”Det är det som visar att det inte finns någon respekt. Ukraina var inte med i NATO. Ukraina 

var inte med i EU. Man kunde ta det utan att någon lyfte ett ögonbryn” – Respondent 2 

 

Detta sägs i samband med diskussionen gällande Krim. Respondent 2 menar att 

agerandet runt Krim visar att Ryssland inte respekterade Ukraina vilket för respondenten 

blev en utlösande faktor till varför hotet skall tas på allvar.   

 

Respondent 3 är tidigt inne på samma tankebanor som föregående respondenter. Här 

uttrycks Ryssland som ett potentiellt hot redan vid frågan om varför dennes åsikt om 

NATO förstärkts: 

 

”Världsläget, Ryssland, avrustningen av det svenska försvaret. Nu räcker vårat försvar inte ens 

till att försvara oss i fem minuter.” – Respondent 3 

 

Avsaknaden av ett svenskt totalförsvar och ett hot från öst verkar vara de stora 

orosmolnen, respondenten fortsätter vid frågan om ytterligare hot mot Sverige:  
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”Ryssland är det primära, i dagsläget ser jag inte asiatiska eller afrikanska länder som något 

hot. Det är i sådana fall de allierade till Ryssland. Men man vet inte heller vad Trump kan få 

för sig.” -  Respondent 3 

 

Här uttrycks samma typ av oro som hos Respondent 1, jag uppfattar även detta uttalande 

som att ett ryskt hot i kombination med president Donald Trump skapar en oro. Just för 

att spänningarna mellan dessa två länder enligt respondenten har ökat. 

Respondent 3 menar även på att skillnaden från när denne var ung var att man var 

mobiliserad, det fanns en medvetenhet om att kriget inte var långt borta.  

Vid frågan om Ryssland ses som ett potentiellt militärt hot svarar Respondent 3:  

 

”Ja det gör jag, därför att Putin inte verkar backa från att visa musklerna. Han vill verkligen 

visa vem som bestämmer. Sen är ju Ryssland inte ett självförsörjande land, de har inte allt de 

behöver. De är inte sovjetunionen längre. De måste importera som alla andra. Vilket kan leda 

oss till en situation där han tar det han behöver.” – Respondent 3 

 

Respondent 4 uttrycker samma oro som Respondent 3 gör. Vid frågan om varför denne 

ändrat åsikt om ett svenskt Nato-medlemskap berättar Respondent 4:  

 

”Just på grund av att världen blir en allt otryggare plats. Jag vet inte hur många, men det 

pågår en massa konflikter världen över. Ryssland spänner sina muskler, att de till exempel 

annekterar Krim-halvön. Utrikespolitiken världen över har blivit mer aggressiv.” – Respondent 

4.  

 

Respondent 4 uttrycker även oro gällande annekteringen av Krim. Respondenten ser det 

som en del av den aggressiva utrikespolitiken och menar på att vi från svenskt håll kan 

vara en del av det geopolitiska spelet:  

 

”Sverige har dels många strategiska lägen för militärbaser. Speciellt vid avancemang utåt i 

Europa. Vi kan vara en geografisk bricka i spelet” – Respondent 4 
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Men Respondent 4 menar även på att det kan finnas negativa konsekvenser för Sverige 

om vi skulle ingå i NATO: 

 

”Skulle vi bli medlemmar i NATO så skulle det kunna hota Ryssland då baserna kan ligga i 

alldeles för stor närhet till deras territorier. Det kan även leda till onödiga aggressioner.” – 

Respondent 4 

 

Vid den femte och sista intervjun med Respondent 5 så är det tydligt att alla respondenter 

följer ett gemensamt mönster när det kommer till frågan om Ryssland. Alla har på något 

vis uttryckt oro. På frågan om hot mot Sverige säger Respondent 5:  

 

”Ja jag skulle inte vilja säga att Ryssland är helt ofarliga i sammanhanget. Hur mycket som är 

spel för gallerierna och vad som är verkliga hot, det är svårt att säga.” – Respondent 5 

 

Respondent 5 väljer att utveckla sin tankegång: 

 

”Jag har under lång tid velat tro att Putin bara skramlar, skramlar för sitt eget folk. För det är 

ett sätt att distrahera sin egen befolkning” – Respondent 5 

 

Analysen här är att det kanske bara är ett sätt för Ryssland att manifestera sin egen 

position på den globala spelplanen. Men osäkerheten kvarstår:  

 

”Man sprider desinformation, alltså avlönade människor som gör detta. Det känns inte bra om 

man säger så. Varför skulle man hålla på med sånt, om det inte är något man vill åstadkomma” 

– Respondent 5 

 

Jag får under uppvärmningsfrågorna reda på att Respondent 5 är född i Finland, har gjort 

värnplikt i Finland, men studerade på svensk högskola. Då respondenten bytte 

medborgarskap till svenskt, var denne även tvungen att göra svensk värnplikt. Då var 

inställningen densamma: 

 



 23 

När jag gjorde svensk värnplikt så kom alltid fienden från öst, och gjorde den inte det så hade 

den enbart gjort en kring manöver” – Respondent 5 

 

Respondent 5 pratar mycket om vikten gällande Gotland, precis som nämnts av 

Respondent 2 att:  

 

”Gotland är en bra mellanlandning, det är det första målet för Ryssland” – Respondent 5 

 

Vi pratar även om hur Ryssland kan vara ett potentiellt hot mot Sverige. Respondenten 

nämner ett ganska nytt exempel från 2016 i Maj när en mast i Borås rasat.  

 

Respondenten är inne på tankegången om att detta är ett sätt för Ryssland att testa vår 

beredskap:  

 

”Vi hade en mast, 300m hög ungefär som rasade. Man skyllde på att det var ungar som hade 

klättrat i den. Men jag misstänker att det har kunnat vara något annat. Man har provat en 

teknik, vad händer om man tar ned en mast och hur lång tid tog det.” – Respondent 5 

 

Respondenten menar på att vi haft många konstiga incidenter i Sverige och att detta är 

ett sätt att testa vår beredskap. Den stora frågan respondenten ställer sig är varför. Det 

måste finnas bakomliggande orsaker till varför man testar ett annat lands 

säkerhetsberedskap.  

 

 

Tankar om transnationell terrorism 
 

I starten av denna studie var tankarna om transnationell terrorism högst spekulativa, på 

grund av att vi i Sverige tidigare varit förskonade från sådana händelser. Men under 

studiens gång inträffade något fruktansvärt i vår huvudstad Stockholm. Intervjuguiden 

var redan skriven och klar, men när frågorna som behandlade terrorism i Sverige ställdes 

så var det självklart att även inkludera händelsen som skakade Sverige.  
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När jag pratar med Respondent 1 så berättar denne på frågan om respondenten oroar sig 

för terrorism i Sverige.  

 

”Nej, man kan inte styra det där, man kan inte oroa sig. Det hände 50 meter från mitt jobb. 

Men man kan inte oroa sig, det är något som man måste ställa sig över. Jag tror tyvärr att det 

kommer bli vardagsmat. Det kommer hända sådana saker, om inte varje vecka varannan var 

tredje i Europa. För det är ett sätt att väcka uppmärksamhet”. – Respondent 1.  

 

Samtalet fortlöper och frågan ställs gällande om det finns ett generellt hot mot Sverige 

 

Nej, inte på det sättet, nu var det någon knäppgök som kom loss. Jag tror de flesta människor 

ändå är ganska vettiga personer. Det kommer alltid finnas tokstollar. – Respondent 1 

 

Respondent 1 verkar å ena sidan vara orolig för ett nytt Europa som kommer skakas av 

terrordåd allt oftare, men att vi i Sverige förmodligen kommer lämnas utanför. Men att 

det alltid finns ”tokstollar”.  

 

När jag talar med Respondent 2 om oron över terrorism så är denne inne på liknande 

tankebanor, men verkar se Sverige som en mer attraktiv måltavla.  

”Inte dagligen, men man kanske ska vara realistisk och se att det är ett hot.” – 

Respondent 2.  

 

”Ja, på sikt. Ja det finns ett hot emot Sverige, naturligtvis.” - Respondent 2  

 

Respondent 3 är också inne på att det kan finnas ett hot, men att dennes personliga oro 

inte är så stor.  

 

Nej, egentligen inte. Jag oroar mig för att mina nära och kära som är bosatta i Stockholm kan 

råka illa ut. – Respondent 3 

 

Respondenten lägger även till att 
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”Nej, kanske gällande individer. Men är jag på en internationell flygplats så oroar jag mig 

kanske inte, men jag är medveten om det. Det hindrar mig inte, men jag är medveten.” – 

Respondent 3 

 

Respondent 3 är inte heller övertygad om att NATO skulle vara en lösning på ett rådande 

terrorhot i Sverige.  

 

”Nej, pripphuvuden finns överallt. Jag tror snarare att det skulle locka till ännu mer 

terrorattacker. Då skulle vi ingå i den stora fienden.” – Respondent 3. 

 

(Med pripphuvuden så menar respondenten dårskallar) 

 

Respondent 4 är av åsikten att terrorismen är det största hotet idag.  

 

”Från en stat så tror jag inte direkt att det finns ett omedelbart hot, men det största hotet är 

terrorism, utan tvekan.” – Respondent 4 

 

Här finns det heller ingen personlig oro för terrorism i Sverige, utan snarare att detta kan 

leda till större konflikter.  

 

”Faktiskt inte, inte personligen. Men tittar man på en global skala så är jag absolut orolig. För 

att det skulle kunna trigga igång större konflikter”. – Respondent 4 

 

Här menar Respondent 4 att det absolut finns risker med terrorism, men att dessa attentat 

senare kan leda till större konflikter. Man kanske tar hårdare tag militärt i vissa områden, 

som senare kan sprida sig globalt.  

 

Oron yttrar sig på samma vis hos Respondent 5. På frågan om denne oroar sig för 

terrorism berättas 
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”Nej alltså, det beror på vad man sätter in i sin oro. Jag går inte omkring och är rädd. Men 

idag såg jag någon reklam om att det skulle öppnas ett utecafé i en större stad. Då tänkte jag 

nog att det här är säkert ett sånt ställe där man kan komma till skada.” – Respondent 5 

 

Respondenten fortsätter 

 

”Jag tänker inte leva så som att jag inte kommer våga resa eller göra saker. Men sen 

så kanske man kan vara lite försiktigt, var och hur länge man är någonstans.” – 

Respondent 5 

 

Respondent 5 är även av den åsikten om att det finns generella terrorhot mot Sverige 

och säger såhär 

 

”Absolut, vi har haft två incidenter. Sen finns det säkert avstyrda potentiella händelser. Men 

jag tror att hotet eskalerar. Det blir allvarligare desto mer man blandar sig i. Men det kan vi 

inte heller låta bli att göra. Men jag tror att vi har fler terrorister boende i Sverige än i något 

annat nordiskt land. Att det på något sätt kan vara en fristad, och det är inte bra. ” – Respondent 

5 

 

Respondenten fortsätter 

 

”Jag tror absolut inte att det är sista attacken, det kommer fler. Sen när och hur, det har jag 

ingen anining om. Men de kommer definitivt. Faran har inte minskat, tvärtom.” – Respondent 

5 

 

Tankar om bipolär/multipolär världsordning 
 

Diskussionen om vad som är övergången mellan en bipolär och multipolär 

världsordning kan vara väldigt svår att sätta fingret på. I mina intervjuer har jag fångat 

upp en generell oro för att världen ser annorlunda ut idag. Men även passat på att fråga 

om de ser någon skillnad från hur det såg ut när de var yngre. Då världen idag är mycket 

mer komplex och vi har internationella ekonomier som binder oss samman är det svårare 

att exakt peka ut vad som ändrat det rådande säkerhetsläget.  
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Respondent 1 fångar upp delar av en oro i sitt svar på vilket som skulle kunna vara det 

största hotet mot Sverige 

 

”Men jag tycker att det är ett väldigt osäkert säkerhetspolitiskt läge. Ännu mer än för ett år 

sedan, men inte bara Ryssland. Det är även Syrien, alla strömmar som finns. Trycket mot 

Europa. Det kanske inte bara är från Syrien, utan andra håll och kanter. Instabiliteten i EU, 

med England som ska ut. Är det fler som ska ut?” – Respondent 1 

 

Gällande strömningarna i och trycket mot Europa syftar Respondent 1 på de stora 

folkvandringarna från krigsdrabbade områden som skapar oro och politisk osämja runt 

om i Europa. Intervjun var också gjord i samband med det franska valet, där Respondent 

1 funderar på om även Frankrike under ledning av Marine Le Pen kanske väljer att gå 

samma väg som England.  

 

Respondenten fortsätter 

 

”Det finns en problematik mellan fattiga och rika, det trycket kommer att öka hela tiden. 

Frågan är hur parerar man det? Det behöver världs ledarna ta ett grepp om, man kan inte 

tänka protektionistiskt. Det handlar inte om att bygga murar, det är en gammal analys världen 

idag är något helt annat.” – Respondent 1  

 

På frågan hur Respondent 1 uppfattar världen svarar denna 

 

”Jag tror det är Kina, Ryssland och USA” – Respondent 1 

 

Respondenten fortsätter och förklarar att Kina och Ryssland inte är en enhet och lägger 

till 

 

”Nej, jag tror de är olika enheter, men jag ser även EU som man skulle kunna lägga till där. 

Så jag ser egentligen fyra block”. – Respondent 1  
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Respondenten tror även att för att det ska kunna skapas balans behövs USA. 

 

”Men det beror också på hur Trump agerar i förhållandet till det. Men det är klart, att om det 

ska vara någon typ av balans i det hela så måste USA vara aktiv.” – Respondent 1 

 

Respondent 2 pratar om att efter murens fall 1989 så fanns det en tid av trygghet, men 

att den är borta nu.  

 

”I och med att muren föll 1989 så var jag med och såg det. Då försvann hotet, men även 

balansen. Men nu är hotet tillbaka.” Respondent 2.  

 

Respondenten menar att innan muren föll fanns det ett hot, men det fanns även en 

maktbalans mellan öst och väst. Respondent 3 uttrycker även att det var enklare förr. 

 

”Alla var medvetna om att det kunde blir krig, något man inte tror idag. Det var lättare då att 

se vilka som var hoten.” – Respondent 3 

 

Respondent 3 kommer in på EU efter frågan om hur denne ser på världen idag.  

 

”Med EU så tror jag inte att vi börjar kriga mot varandra. Men om man exempel tittar på 

länder som vill gå ur unionen, eller vissa länder som vill vara med.” – Respondent 3 

 

Respondenten fortsätter senare 

 

”EU har förenat Europa, börjar nu då länder lämna EU så vet det gudarna. När ekonomierna 

är sammanlänkade så krigar man inte med varandra.” – Respondent 3  

 

Respondent 4 tror att i och med att befolkningen ökar så kan vi se en ökad hotbild 

 

”Men när befolkningen ökar och vi får brist på resurser så ser jag krig mellan stater som 

möjligt.” – Respondent 4 
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Respondent 5 menar på att när denne flyttade till Sverige så kändes det inte som att det 

fanns några hotbilder mot Sverige.  

 

”Men då jag flyttade till Sverige så kändes det som om det inte fanns några hotbilder. Varken 

från Sovjet eller någon annan. Det fanns inte något land som skulle gett sig på Sverige. Vi hade 

i Sverige ett ganska starkt försvar.   

 

 

Analys av resultat 
Sammantaget kan man se att respondenternas svar går att återkoppla både till min 

frågeställning och till min tidigare forskning. Man kan tydligt se att diskussionerna om 

Ryssland som ett potentiellt hot mot Sverige kan vara en bakomliggande orsak till en 

förändrad säkerhetsbild. Alla respondenter har på något sätt uttryckt en direkt eller en 

indirekt oro gällande Ryssland. Dessa ser landet som ett aktuellt och reellt hot gentemot 

Sverige. Vid frågan om de anser att NATO möjligtvis är en lösning på detta så är de 

tudelade. Då det i sig är ett ställningstagande så kan det både säkra svensk suveränitet, 

samtidigt som det kan höja hotbilden mot Sverige. En allians likt NATO kan betyda att 

vi från svenskt håll inte längre står som neutrala. När det gäller terrorism/transnationell 

terrorism så vill jag poängtera att samtliga intervjuer genomfördes efter terrordådet i 

Stockholm 7/4 2017. Något som jag tror kan ha påverkat mitt resultat drastiskt. Denna 

händelse var så pass omfattande och medialt uppmärksammad att ingen kunde undgå att 

ta del av informationen. Flertalet av respondenterna ansåg inte att terrorismen skulle 

påverka dem i deras vardagliga liv. Men de var alla övertygade om att det inte var det 

sista vi skulle se. En av respondenterna gick så långt att denne sa att terrorismen är det 

största hotet idag. Med det menades det att attentat kan trigga igång allt större händelser 

som i sin tur kan leda krig.  
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Slutsats 
 

Studiens syfte har varit att på ett explorativt sätt undersöka förändringar i svenskars 

inställningar gentemot ett svenskt NATO-medlemskap. Detta har vilat på tre möjliga 

förklaringar vars resultat presenterats i föregående avsnitt av studien. Under studiens 

gång har jag använt mig av kvalitativa intervjuer och intervjuat personer från mitt 

personliga nätverk. Men jag har fortfarande tänkt på att få en så stor spridning som 

möjligt gällande ålder och befattning, varför jag exempelvis inte valde att enbart 

intervjua studenter. Jag har använt mig av kvalitativa intervjuer på grund av dess 

explorativa natur. Då jag inte hittat tidigare forskning inom ämnet så ansåg jag att en 

intervjustudie skulle vara passande för studiens syfte och jag kan även konstatera att jag 

kunde uppnå en teoretisk mättnad. Det vill säga att jag kunde urskilja repetitiva 

tankegångar hos mina respondenter. Jag skulle därför vilja påstå att studien håller god 

validitet då jag under studiens gång empiriskt lyckats undersöka det jag teoretiskt påstått 

att jag undersökt. För att kunna nå en hög resultatsvaliditet krävs det även att studien 

håller hög reliabilitet. Under längre samtalsintervjuer så är inte det svåra att alltid fånga 

upp vad respondenterna säger, då jag under studien använt mig av inspelningsverktyg 

och anteckningsblock. Det svåra kan ligga i att uppfatta vad respondenten menar. Men 

på grund av friheten med samtalsintervjuer har jag kunnat ställa följdfrågor till 

respondenterna samt be dem att utveckla sin tankegång. Men det finns också ett 

problem, skulle andra forskare tolka respondenternas uttalanden på samma sätt som jag? 

Just därför har jag valt att presentera så mycket citat i mitt resultat. Detta för att höja 

transparensen i min forskning, och möjliggöra för andra forskare att kunna kontrollera 

hur jag tolkat mina respondenters uttalanden. Något jag anser har lett till att studien 

håller hög reliabilitet.  

 

De svar jag fick under mina intervjuer anser jag på ett tillförlitligt sätt kan återspegla 

studiens syfte. Man har kunnat konstatera att ”Ryssland” och ”Transnationell terrorism” 

kan ha gett upphov till den förändrade åsikten om ett svenskt medlemskap i NATO. Med 

svaren jag fått under mina samtalsintervjuer går det inte att generalisera till en hel 
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befolkning, men det var inte vad jag var ute efter med studien. Det var att ta reda på 

varför människor i Sverige idag har ändrat åsikt och valt att närma sig en militär allians 

fast vi historiskt sett tidigare intagit en mer pragmatiskt neutral position. Jag vill 

personligen tro att svaren jag fått av mina respondenter är tillräckligt relevanta för att 

kunna dra en slutsats om oro gällande ett ”förändrat säkerhetsläge”. Men på studiens 

forskningsfråga så tror jag det kan vara svårare. Den upplevda tryggheten kan uppfattas 

som större om man är fler som delar på ansvaret när det kommer till försvar.  

Respondenternas svar är lätta att återkoppla till den tidigare forskningen och det är lätt 

att urskönja tendenser hos respondenten. Med mina citat från resultatet så tycker jag att 

man får en tydlig bild av respondenternas inställning gentemot tre tydliga 

orsaksmöjligheter. Terrorism, Ryssland och övergången till en multipolär värld. Vid 

fortsatta studier på ämnet så vore det intressant att lägga till ytterligare 

förklaringsmodeller (tidigare forskning). Exempelvis den svenska avsaknaden av 

allmän värnplikt. Detta då jag i efterhand fick känslan utifrån mina respondenter att det 

inte är en militär global allians som kan säkra svensken. Utan snarare så är det 

avsaknaden av ett eget svenskt totalförsvar som kan ha fått svensken att uppleva 

otrygghet.  
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Bilagor 

Enkät inför intervju: 
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Intervjuguide 

Intervjuguide 

 

Uppvärmningsfrågor 

• Kan du berätta lite om dig själv? 

• Skulle du säga att du är politiskt intresserad? 

- I så fall på vilket sätt / Varför inte? 

 

Frågor om ett svenskt Nato-medlemskap 

• Har du någon gång under de senaste 5–10 åren ändrat åsikt gällande ett svenskt 

Nato-medlemskap? 

• Kan du förklara varför du ändrat åsikt gällande ett svenskt Nato-medlemskap? 

• Varför tror du Sverige skulle gynnas av ett medlemskap i Nato? 

• I världen ser vi ett ändrat säkerhetsläge, vilka hot mot Sverige ser du idag? 

- Anser du det vara skillnad från när du var ung? 

• Hur kan Nato vara en lösning på dessa problem? 

 

 

Fördjupningsfrågor, hot mot Sverige: 

• Ser du Ryssland som ett potentiellt militärt hot för Sverige? I så fall hur? 

• Oroar du dig för terrorism, och anser du att det generellt sett finns ett terrorhot 

mot Sverige? Skulle Nato kunna vara möjlig lösning på detta? 
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